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Tisztelt P,lgármester ú r|
Táié ftOztatom, hoqlJ Tóth Tibor, Köröm közsé g polgármestere é s
ROntó Albertné , a Körömi Cigána Kisebbsé gi Önhormán4znt

elnöke beadvánnyal fordultak hozzám, amelqben Tiszaú jváros
Önkormánqzatdnah a köztisztasdgról é s a települé si szí I,árd hul
ladé k qgí í ]té sé ró1szóIó 7/1991. (ll1.8.) szánú rendeletóben (a
tovdbbiakban: Ör.) szerepl ,,települé si szilárd hulladé k qy ]té sé re vonatkozó szabálgok neqszegé se" elnevezós szabáIqsé rté si
alaftzatot kifogásolták. El adták, hoqq az ör_ alapján kisubott
- é s tijbb esetben elzárásra ótvdltoztatltt - szabálusé rté si pé nzbí rságok els sorban a k römi cigdngsdgot, illetve a rlma laklssd7 azln ré tegé ts jtják, amelljnek meqé lheté sé trószben a
tiszaú iuárosi szemé üárolókból kiszedett ruha, cip é s száraz kenu é r haszn\sí tása b izt1 sí ti a.
A panasz tárqqában az áIlampolqái jogok országgg(í lé si biz,
tosáróI szóló |993. é ,Ji LIX. tönlé ng (Obtv.) 16.§ í I) bekadé sé ben, valaynint 4 l7.§ (l) bekezdé sé ben foglalt rendelhezé s
alapján vizsgdlatot indí tottam, melqnek során a következóket
dllapí tottam meg.
t.) Az Ör az áItala szabályozott tároahör sajátosságaináI
fogva a közteriileteh tisztán tartásdval, illetve a köztisztasdggal
kapcsolatban tartalmaz hülönböz
kötelezettsé qeket . A,z ór. 9 - §
|2) bekezdé se himondja, hogy ,,Az (I) bekezdé sben wegielöIt területeken, valamint az elhelaezett qa jt edé nyekbó1 a szemé t kiönté se , szé tszórása , elvitele - a l0 , § í l) bekudé sóben meqjelöIt ,

arra ioqosult sz?rvezet kivé telé uel - tilos ', Az Ör. l7, §-a az e

rendeletben meghatáIozott egyes el í rásoknak é s ti-

lalmaknak- í gy a 9, § rendelkezé seinek- a megsé rté _
sé t szabálysé rté ssémin sí ti, mely l0,000 Ft-ig terjed

pé nzbí rsággal sú itható.
A helyi önkormányzatok rendeletalkotási hatásköré t az Alkotmány é s a helyi önkormányzatokról szóló
l990. é vi LXV törvé ny (a továbbiakban, Ötv,) szabályozza.
Az Alkotmány 44lA. § (l ) bekezdé s a) pontja szerint

a helyi

ké pvisel -testület önkormányzati ügyekben
önállóan szabályoz é s igazgat, dönté se kizárólag törvé nyessé gi okból vizsgálható fólül, Az Alkotmány
44/^, § (2) bekezdé se kimondia, hogy a helyi önkormányzat feladatköré ben rendeletet alkothat, amely
nem lehet ellenté tes a magasabb szint jogszabállyaL
AZ ötV, ló, § (l) bekezdé se ú gy rendelkezik, hogy a

ké pvisel -testület a törvé ny által nem szabályozott
helyi társadalmi viszonyok rendezé sé re, továbbá törvé ny felhatalmazása aiapján, annak vé grehajtására
önkormányzati rendeletet alkot,
Mindezekb 1 a rendeIkezé sekb l megállapí tható,
hogy a helyi önkormányzat jogalkotó hatásköre ké t
szabályozási területet foglal magába, Egyré szt a helyi
társadalmi viszonyokat illet en els dleges, eredeti
jogalkotási iogkörrel rendelkezik, vagyis rendeletet alkothat olyan helyi kózügyekben, amelyeket magasabb
szint jogszabály mé g nem rendezett, Másré szt a törvé ny által szabályozott társadalmi viszonyok eseté ben
aZ önkormányzatot töwé ny felhatalmazása alap|án,
annak keretei között vé grehajtási rendelet alkotásának joga illeti meg,
Az önkormányzati jogalkotásra feljogosí tó rendelkezé snek tekinthet a szabálysé rté sekr l szóló |968é Vi I- törvé ny (a továbbiakban: SZabstV,) l. §-a is, mely
kimondja, hogy valamely tevé kenysé get vagy muIasztást törvé ny, kormányrendelet vagy önkormányzati
rendelet nyi lvání that szabálysé rté ssé ,
A köztisztasággal é s a települé stisztasággal kapcso,
latos szabályozásra ad fe]hataimazást az egyes helyi
közszolgáltatások kötelez igé nybevé telé r l szó]ó
l995, é vi XLII. törvé ny (a továbbiakban: Kötv.), melynek 2_ § e) pontla é rtelmé ben a helyi önkormányzat
rendeletben állapí tia meg aZ é rintett közfeladattai
összefügg - iogszabályban nem rendezett - helyi önkormányzati hatósági feladatot, hatáSkört é s szabálysé rté st,

A hivatkozott rendelkezé sekb l levonható tehát az
a köVetkezteté s, hogy a tiszaú iváí osi önkormányzat
iogalkotói hatásköre kiterjed a települé si hulladé k
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gy jté sé nek helyi szabályozására, valamint arra, hogy

e szabályok megsé rté sé tszabálysé rté ssé min sí tse.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a helyi önkormányzat bármely, a helyi rendeleté ben meghatározott
tilalomba ütkóZ magatartást szabálysé rté ssé nyilvání that. Ezen önkormányzati jogköl korlátai egyré szt a
szabálysé rté s joginté zmé nyé nekrendelteté sé b l,
másré szt a |ogalkotásra adott törvé nyi felhatalmazás

vetkez en átváltoztatás eseté n a szabstv. korábbi el í rása szeIint ó0, jelenleg 10 nap elzárásnak - a iehet sé gé t,akik é ppen anyagi helyzetük miatt ké nyszerülnek erre a cselekmé nyre.
2,) A szabálysé rté ssé nyilvání tás másik korlát|a az

önkormányzat iogalkotói hatásköré b l vezethet le. A
szabálysé rté si té nyállás meghatározásának ioga az

önkormányzat álta1 alkotott log é rvé nyesí té sé hez
szüksé ges szankció megállapí tásának lehet sé gé t biztosí tia a helyi önkormányzat számára, A szabálysé rté s
megállapí tására vonatkozó jogosultság arra szoigál,
hogy az önkormányzat a helyi rendeletben meghatározott közigazgatási jogi el í rások é s táí sadalmi
együtté lé si szabályok megsé rté sé tszankcionálja, Az
mazza: ,,Ez a töNé hu az\knak a joqellenes cselekmé nyehneft a
önkormányzati rendelet nem lehet ugyanakkor ellensubályait ha rozza meg, amelqek a társad,alomra cseké Iy fohté tes magasabb szint jogszabállyal, ,,nem tilthat hateban veszé lttreseft . N államigazgatásí tevé kenysé g eredmónyessé goikusan olqan magatartóst, illetve tevé kerysé get,amelqet
gé nek elí mozdí tása, továbbá áItalában a jogsé rtósek megel zé se
magasabb szint iooszabáltJ kií eiuetten lehetí vé tesz" . í Ezt az
vé gett büntet^sel sú itia az áIlamiqazqatási szewek munkáját
elvi jelent sé g megállapí táSt az Alkotmánybí róság a
akadáIqozó, valamint a társad,almi együtté Iós szabályait sé rt
6/1995. (ll- 22.) AB határozatban feitette ki)
szemé lgehet" .
A Polgári Törvé nykónyv (a továbbiakban: Ptk,) l27,
Ezt a törvé nyhozói szándé kot figyelembe vé ve a
szabálysé rté s inté zmé nyé neka í endelteté sé veIössze§-a a gazdátlan iavak eisajátí tásának szabáJyaké nt ú gy
egyeztethetetlen az, ha a jogalkotó valamely 1ogi vé - rendelkezik, ha a dolognak nincs tulajdonosa, azon
birtokbavé te]lel bárki tulajdont szerezhet, Ez a szadelmet igé nyl közé rdek né lkül nyilvání t egyes cselebály akkor alkalmazható, ha egy dolognak azé rt nincs
kedeteket szabálysé rté ssé .
Megkeresé semre Tiszaú jváí os ie€
yz ie arról táié - tulajdonosa, mert nem is volt, vagy a korábbi tulatdokoztatott, hogy az Ör ielenleg hatályos szövegé nek a nos szándé kosan felhagyott a tulaidonloggal, A tulajmegalkotásakor ,a ké pvisel lestüIetnek az wlt a ú Iia, hoga donszerzé s e módla csak a forgalomké ptelen dolgok
eseté ben kizárt, illetve az ingatlanok tekinteté ben
miután ielent s anaaqi ráí ordí tás1kat tesz ú i terek kialak(tásá,
ra, a parkok, terek, közterületek tisztí tására, eszté tihusabbá té - sem lehetsé ges, mivel azok tulajdonjogával nem 1etelé re, meg izze a területek rendié t é s tí sztasáOát", Megí té lé - het felhagyni- Nincs azonban olyan törué nyi rendelkezé s, amely alapján a szemé tben lé v hasznosí tható
sem szeIint ezzel a jogalkotói törekvé ssel, szándé kkal
dolgokat forgalomké ptelennek kellene tekjnteni. Az
összhangban van az ör azon el í rása, mely szabály,
önkormányzat pedig csak a törzsvagyona köí é be tarsé rté ssé min sí ti a kihelyezett ey it edé nyekben lé v
tozó ingó dolgokat nyilvání thatia forga]omké ptelenszemé t kiönté sé t, szé tszórását.
né , í gy az ú jrahasznosí tható szemé t eseté ben erre
Ezzel szemben a szabálysé rté ssé nyilvání tás alapnincs lehet sé ge,
Vet felté tele, a cselekmé ny társadalomra veszé lyesMegí té lé semszerint nem lehet ké tsé ges, hogy a
sé gé nekcseké ly foka sem állapí tható meg abban az
esetben, ha valaki a szemé ttárolóban elhelyezett é s Ptk. szerint dolognak min sül szemé t gy jt ládában
való elhelyezé sé vela tulajdonos lemondott tulajdonvalamilyen formában ú jrahasznosí tható szemetet (pl.
jogáról, ezé rt az uratlan dologké nt szabadon elsajátí tüVeg, száraz kenyé r) elviszi, hiszen ez a magatartáS
ható,
nem jár az Ör által vé deni kí vánt közé rdek - a közterüAz ör, 9, § é s l7,§,ai, melyek szankcionálják a szeletek tisztaságához f z d é rdek - sé relmé vel,
mé t elvitelé t, sé rtik a Ptk. gazdátlan iavak elsaiátí tásáEzt támasztja alá, hogy mí g az Ör 9. §-ában meghara vonatkozó rende]kezé sé t, hiszen lé nyegé ben a gy itározott további té nyállási elemek (a szemé t kiönté se,
szé tszórása) lé nyegé benmegfelelnek az egyes sza- t ládában elhelyezett dolgok tulaidonjogának megszerzé sé t ti]almazzák,
bálysé rté sekr l szóló |7/|968, (IVl4,) Korm. rendelet
3,) Eliárásom során vizsgáJtam azt is, hogy az Ör,
7l. §-ában meghatározott köztisztasági szabálysé rté s
elköveté si magatartásának (szemete]é s, közterület be- 9.§-ának el í rásai sé rtik-e aZ Alkotmány 70lA, (l ) bekezdé sé benfoglalt hátrányos megkülönbözteté s tilalszennyezé se) addig az,,elvitel" ú i té nyállási elem.
indokaiból állapí thatók meg.
A jogellenes magatartások szabálysé rté ssé nyilvání tásának rendelteté sé ta SzabStV, preambuluma, a
törvé ny cé liainak megállapí tása kereté ben határozza
meg, A törvé ny preambuluma a köVetkez ket tartal-

Ehhez kapcsolódóan meg kell jegyeznem, mé g ha
elfogadnánk is azt az é rvelé st,hogy a szemé t elvitele
valamilyen fokban veszé lyes a társadalomra, a szabálysé rté ssé nyilvání tás, illetve a helyi rendeletben
megállapí tható legmagasabb összeg - l0.000 Ft-ig
ter|ed - pé nzbí rság kilátásba helyezé se ekkor sem
állna arányban a cselekmé ny sú lyával, A rendelet

ugyanis azokkal szemben fogalmazza meg
nagyösszegú
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pé nzbí rság kiszabásának

-

a

é s ebb l kö-

mát.

Az Ör, egy kiielölt szervezett l eltekintve mindenkivel szemben egyaránt é rvé nyesül tilalmat í r el , nem
tekinthet tehát közvetlenül diszkriminatí vnak, A rendelkezé st azonban olyan környezetben kell alkalmazni, ahol a lakosság egy meghatározott ré tege szociális
helyzeté b l adódóan ráké nyszerül e tilalom megszegé sé re,A szemé t elvitelé nek tilalmazása, i]letve szankcionálása ebben a helyzetben szüksé gtelen é s aránytalan hátIányokozást ielent, Egyré szt, mert a szabály-

sé rté ssé nyilvání tást a vé deni kí vánt közé rdek nem indokolja, másré szt, mert az ennek alapián kiszabható
szankció azokat fenyegeti, akik a pé nzbí rság megfizeté sé reegyáltalán nem, vagy csak nagy nehé zsé g árán

A Szabstv. l998-ban hatályos 18, § (3) bekezdé se
ú gy rendelkezett, hogy az átváltoztatás során száz forinttól ezer forintig terjed összeg helyett egy-egy na-

pi elzárást kell számí tani. A pé nzbí rságot helyettesí t
elzárás egy napnál rövidebb é s hatvan napnál
Ez a szabályozás azt eredmé nyezi, hogy azok a szehosszabb nem lehet.
mé lyek, akik megé lheté sük biztosí tása é rdeké ben
A tiszaú jvárosi szabálysé rté si hatóság az ezen id ké nytelenek gyú iteni aZ ú irahasznosí tható szemetet,
szakban hozott határozatok trllnyomó többsé gé ben
ielent S hátrányt szenvednek,
l0.000 Ft pé nzbí rságot állapí tott meg. Ké t
A hatályos |ogszabályok el í rásai következté ben ban az 5.000 Ft összeg pé nzbí rság 25 naphatározatelzárásra
nem állhat rendelkezé semre kimutatás a szabálysé rValó átváltoztatását helyezté k kilátásba, Valamennyi
té si pé nzbí rsággal sú itott szemé lyek etnikai hovatartovábbi határozatban a kiszabott pé nzbí rság összegé tozásáról, azonban a panasszal é I cigány kisebbsé gi t l függetlenül rlgy rendelkeztek, hogy azt amennyiönkormányzat elnöké nek állí tása Szerint az eliáráS alá ben a fizeté si kötelezettsé gnek nem tesznek
eleget é S
vont körömi lakosok valamennyien hátrányos helyzeközvetlen letiltásra sincs lehet sé g - 50 napi elzárásra
t , a lé tminimum küszöbé n é l romák,
Változtatiák át.
Az Ör, rendelkezé sei ugyan nem a cigány kisebbsé g
A Szabstv, 23. § (l ) bekezdé se el í ria, hogy a bünte,
tagjai, hanem a rossz szociális körülmé nyek között
té st - a iogszabályban megállapí tott keretek között
é l k ellen irányulnak, té ny azonban, hogy a hátrányt
ú gy kell kiszabni, hogy igazodié k a cselekmé ny sú Iyá,
szenvedettek többsé ge a romák köré b l kerül ki.
hoz é s az elkövet szemé lyi körülmé nyeihez.
Erre figyelemmel ú gy í té lemmeg, hogy az Ör 9, é s
A tiszaú ivárosi szabálysé rté si hatóság által kisza_
l7, §-ában foglaIt rendelkezé Sek közvetett diszkrimi- bott pé nzbí Iságokösszege közti különbsé gek azzal
nációt eredmé nyeznek a lakosság - ezen belül els magyarázhatóak, hogy különböz
stilyú nak í té lteaz
sorban a cigány kisebbsé g - azon ré tegé vel szemben,
elköVetett cselekmé nyeket, illetve elté r en é rté kelte
amelynek megé lheté sé tré szben a tiszaú ivárosi sze, az elkövet k szemé lyi körülmé nyeit. Ennek
mond
mé ttárolókból kiszedett ruha, cip é s száraz kenyé r azonban ellent az, hogy a határozatok többsé gé ben az
hasznosí tása biztosí tja,
elzárás lehetsé ges id tartamát - a pé nzbí rság összeeé t l függetlenü] - egysé gesen 50 napban állapí totta
Mindezek alapián megállapí tom, hogy az Ör, azon
meg.
szakaszai, amelyek szabálysé rté ssé nyiIvání tiák a gy iA rendelkezé semre álló határozatok egyiké ben sem
t ládákban elhelyezett szemé t elvitelé t, iogszabálytalálható utalás az elkövet szemé lyi körülmé nyeire.
sé rt ek, illet leg az alkotmányos jogokkal kapcsolaA szabálysé rté si hatóság a pé nzbí rságkiszabása során
tos visszásságot idé znek el az alábbi okok miatt:
kizárólag srilyosbí tó körülmé nyeket Vett figyelembe,
- egy, a társadalomra cseké ly fokban sem veszé lyes í gy els sorban azt, hogy az elkövet vel szemben e
cselekmé nyt nyilvání tanak szabáIysé rté ssé ,továbbá
szabá]ysé rté s miatt szabtak_e már ki bí rságot. A pé nzegy magasabb szintú iogszabályban (Ptk.) kifeiezetten
bí rság kiszabásakor nem é rté kelté kenyhí t körülengedé lyezett magatartáSt tilalmaznak, ezzel sé rtik az
mé nyké nt az elköveté s mé ltányolható indí tóokát, azt,
Alkotmány 44/A, § t2) bekezdé sé nek- a iogalkotás
hogy az ú |rahasznosí tható szemé t gy jté sé re lossz
rendié re vonatkozó - el í rásait;
szociális körülmé nyeik miatt ké nyszerültek, cseIekmé - a szabályozás köZvetett módon diszkriminatí v jel- nyük lé nyegé ben a megé lheté sükhöz szüksé ges elemi
Iegé b l adódóan a lakosság egy meghatározott ré te, szüksé gletek kielé gí té sé cé
t lozta.
gé vel szemben szüksé gtelen é s aránytalan hátrány,
okozást tesznek lehet vé , ezzel sé rtik az Alkotmány
Mindezek alapián megállapí tom, hogy Tiszaú jváros70lA. §-ában meghatározott - a hátrányos megkülönban az Ör, 9. §-ában meghatározott tilalom megsé rt bözteté s tilalmát kinyiIvání tó - rendelkezé st.
ivel szemben folytatótt eliárások során nem é rvé nye,
jegyz ie arról táié koztatott, hogy az
sültek megfelel en a bünteté s kiszabásának a Szabtv._
.. 4.) Tiszaú iváros
Ör, 9. §-ának hatályos szövegé t megállapí tó 2rliÓ9ó,
ben meghatározott elvei, A tiszaú ivárosi szabálysé rté (|X.l3.) sz. rendelet kihirdeté se óta e szabáIysé rté s si hatóság a nemzetközi szakirodalomban
,,maladmimiatt 38 esetben iártak el é s hoztak pé nzbí rságot ki- nistration"-nak nevezett lé lektelen, bürokratikus eliászabó határozatot. A pé nzbí rság összege l esetben
rási gyakorlatot alakí tott ki.
1.000 Ft, 9 esetben 5_000 Ft, 28 esetben l0.000 Ft Volt.
Talán nem é rdektelen felhí vni a figyelmet arra, hogy
A szabálysé rté si hatóság a pé nzbí rságot l5 alkalom- a Tiszaú |városi Közterület-felügyelet felielenté se aIapmal váItoztatta át határozattal elzárásra, az elzárás le- ián több, a város környezeté ben lé v közsé gben lakó
tölté sé re pedig 7 esetben kerüIt sor
szemé ly ellen is indult szabálysé rté si eliárás. Tiszaluc
A ré szemre megküldött szabálysé rté si határozatok közsé gben pl, 43 esetben folytattak le.,települé si szivizsgálata alapián megállapí tottam, hogy a iegyz té - lárd hulladé k gy ité sé re vonatkozó szabályok megszevesen táié koztatott azon esetek számáról, amikor a gé sé nek'szabálysé rté se miatt eliárást, azonban egyet,
pé nzbí rságot elzárásra változtatták át. A rendelkezé - len esetben sem került sor pé nzbí rság kiszabására;
az
semre áiló iratok között nem l5,hanem l9 ilyen hatáügyben eliárt szabálysé rté si hatóság a cselekmé ny
rozat taIálható,
tárgyi sú lyához é s az elkövet szociális helyzeté hez
ké pesek_

igazodóan - tehát a bünteté s kiszabás általános e]veivel összhangban - csupán figyelmezteté sben ré szesí tette az elkövet ket,
A Szabstv- 75, §-a lehet sé get biztosí t a települé si

önkormányzat ké pvisel -testülete számára, hogy a
szabálysé rté s miatt kiszabott pé nzbí rság Vé grehaitáSát -- ideé rtve az e]zárásra átVáltoztatott pé nzbí rságot
is - mé ltányosságból ré szben vagy teljesen mell zze.
Tiszaú jváí osiegyz |é nek táié koztatása szerint e szabálysé rté si eljárásokban egyetlen esetben sem engedté k el a pé nzbí rságot mé ltányosságból, mivel erre
irányuló ké relem egyetien esetben sem é rkezett a
ké pvisel -testülethez. Vé lemé nyem szerint ennek
csak az lehet az oka, hogy a szabálysé rté si bí rsággal
sú itott e]követ k nem ismerik a mé ltányosság gyakorlásának lehet sé gé t, mert eí re a szabálysé rté si ható,
ság egyszerú en nem hí vta fei az eljárás alá vont szemé lyek figyelmé t,

5,) Az Alkotmánybí róság 63/|997 _ (XlL 12. ) Ab határozatában megállapí totta, hogy a Szabstv. l8. §-a amely a pé nzbí rság elzárásra való átváltoztatásának
szabályait határozta meg - alkotmányellenes, ezé rt
1998. xII.

3l-i hatáIlyal megsemmisí tette , Pe átváltoz-

tatás ú i szabályai l999, VlI. l3-án lé ptek hatályba.
Ennek következté ben az 1999, I.1. é s 1999. VlI.13,
közti id szakban a szabálysé rté si hatóságoknak nem
volt lehet sé gük arra, hogy a kiszabott pé nzbí rság elzárásra való átváltoztatásáról rendelkezzenek,
Ennek ellené re az 1999. í ebruátiában é s márciusában a települé si hulladé k gy |té sé revonatkozó szabályok megszegé se miatt hozott szabálysé rté si határozatokban továbbra is szerepel a Szabstv, hatályon kí vül helyezett 18, §-ára vató hivatkozás, Valamennyi ek-

kor hozott határozatban í 30|3/1999., 3068/1999.,

3099/1999., 3l00/1999., 3I27/1999., 3|46/1999.,
3310/1999.) ú gy rendelkeznek, hogy a meg nem fize-

tett, illetve a letiltás ú tián be nem hajtható pé nzbí rságot 50 napi elzárásra fogiák átváltoztatni. A határoza-

tok ellen nem nyú itottak be fellebbezé st, ezé rt azok
eIs fokon joger re emelkedtek.
Az Alkotmány 55. § (l ) bekezdé se szerint .A Magaar
Köztársasáqban mindenkinek 1oga van a szabadságra ós a szemé ltli biztonsáqra, senhit sem lehet a szabadsdgdtól mdské nt,
mint a töné nlJben meqhatározott ohokbóI é s a törtlé nvben meghatdrontt eljilrás alapján meqfosztani" .

Az l976. é vi 8. tvr-ben kihirdetett Polgári é s Politi-

kai Jogok Nemzetközi Egyezsé gokmánya a 9. Cikké ben
a következ ket mond|a ki: ,,Mindenkineft joga van a szabadságra é s a szemé lyi biztonságra. Senkit sem lehet dnké nyeSenkit sem lehet szabadsáqátóI máské nt, mint a törvé nuben meghatdrontt okokból é s a
tönlé nyben meghatdroz1tt eljárás alapján megí Osztani" .
sen izetbe venni vagu letartóztatni.

Az Alkotmánybí rósáE a 63/1997. (Xll, l2.) AB határozatban kifeitette, hogy az akkori jogszabályi rend-

szerben ,,a szab,ilgsé rté si bí rsáq - a Szabstv. |8- § (2) bekezdé sé ben meghatározltt kivótelekkel, amikor is nincs helye a
pé nzbí rság elzárásra törté n átvdltoztatósának - eqqben fekóteIes szabadságelvonás".

Megállapí tom tehát, hogy bár a tiszaú jvárosi szabálysé rté sihatóság törvé nysé rt határozatai alapján
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az l999, é vben - a Szabstv, módosí tása következté ben
nem kerü]t sor a kiszabott pé nzbí rság elzárásra va)ó
átVáltoztatáSára, a szemé lyes szabadságtól való jogellenes, önké nyes megfosztás lehet sé ge - legalábbis
elviekben - azonban fennállt, A szemé lyes szabadsághoz való |ognak a jogszabályok nem keII ismereté b l
adódó megsé rté se, illetve az ennek veszé lyé thordozó
magatartás a szabálysé rté si eljárás során megí té lé sem szerint vé tkes köte]ezettsé gszegé snek min sül é s
megalapozza a szabálysé rté si hatóság ré szé r l eliáró
szemé ly, valamint a |egyz fegyelmi felel ssé gé t. ÁJláspontom szerint azon szemé lyek eseté ben, akikre
né zve a szabálysé rté si hatóság törvé nysé rt határozata rendelkezé st tartalmaz kárté rí té siigé ny is keletkeZett, amely bí rósági ú ton é rué nyesí thet .
._

Az

alkotmányos jogokkal kapcsolatban fe]tárt
2l, § (l)

visszásságok orvoslása é rdeké benaz Obtv,
bekezdé se aiapján azzal a

kezdemé nyezé ssel fordulok

|) Tiszaú jváros ké pvisel lestületé hez, hogy
a) módosí tsa a köztisztaságról é s a települé si szi,
iárd huI]adé k gy jté sé r l szóló 7/199l. (IlI.8.) SZámú
rendeletet, annak é rdeké ben,hogy az ne tjlalmazza a
gy it ládákban elhelyezett szemé t elvitelé t;
b) a szabálysé rté si bí rság átváltoztatásának lehet sé gé r ltörvé nysé rt módon rendelkez határozatok
meghozatala miatt tegye meg a szüksé ges inté zkedé Seket a köZtisztvise] k iogállásáról szóló l992, é vi
)üIIl, törvé ny {KtV,) 50-5ó, §-ai szerinti fegyelmi eljárásnak a jegyz vel, illetve a megbí zásából eliátó ügyinté z vel szembeni lefolytatása é rdeké ben;
2J Iiszaú ivtiros 1eqgzfié hez, hogy
a) települé si szilárd hulladé k gy lté sé revonatkozó
szabályok megszegé se" szabálysé rté s a szemé t elvite1-

é t tilalmazó fordulatára hivatkozással indí tott é s foIyamatban lé v szabálysé rté si eljárásokat a Szabstv.
48. § a), illetve f) pontiában foglalt rendelkezé sekre figyelemmel szüntesse meg;
b) tegye meg a szüksé ges inté zkedé seketannak é rdeké ben, hogy azon szemé lyek ellen, akik a gy jt ládában lé v ú jrahasznosí tható hulladé kot az elvitel
szándé kával, a környezetet nem szennyez módon
szedik ki, ne indulion szabálysé rté si eljárás a szemé t
kiönté se, szé tszórása miatt;
c) az áltaIa lefolytatott, illet leg általa felügyelt szabálysé rté si eljárások során a jöv ben vegye figyelembe a Szabstv. 23, § (l ) bekezdé sé benfoglalt bünteté skiszabási elveket;
e) gondoskod|é k arról, hogy a szabálysé rté si eljárás
alá vont szemé lyek korrekt é s ré szletes tájé koztatást
kapjanak jogorvoslati iogaikról, valamint a Szabstv,
75. §-ában biztosí tott - az önkormányzat ké pvisel testületé hez benyú jtható -, mé ltányossági ké relem
el terjeszté sé nek a lehet sé gé r l,
Budapest, 2000, febluár l0,
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